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Nr sprawy: NOZ – 06 / 14

Dotyczy:  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8.       
 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:  

Pytania:

1.Dot. części X poz.1-3   Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 1-3 rękawic nitrylowych o długościach zgodnych z
    obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
2.Dot. części X poz.1-3 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 1-3 rękawic nitrylowych o nieznacznej różnicy w
   grubościach, tj. palec 0,11-0,12mm, dłoń 0,08-0,09mm o wysokich siłach zrywania min.7,9N przed starzeniem i min.7,6N
   po starzeniu.
3.Dot. części X poz.1-3 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 1-3 rękawic nitrylowych o grubościach: palec
   0,14-0,15mm, dłoń 0,08-0,09mm o wysokich siłach zrywania min.9N przed starzeniem i po starzeniu.
4.Dot. części X poz.4 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o długościach
    zgodnych z obowiązująca normą PN-EN 455:2, tj. min. 240mm. 
5.Dot. części X poz.4  Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o nieznacznych
    różnicach w grubościach, tj. palec 0,12-0,13mm, dłoń 0,10-0,11mm, z obniżonym poziomem protein <63µg/g. 
6.Dot. części X poz.5 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o długościach
   zgodnych z obowiązująca normą PN-EN 455:2, tj. min. 280mm. 
7.Dot. części X poz.5  Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o grubości mankietu
    0,16-0,17mm, z obniżonym poziomem protein <50µg/g, o wysokich siłach zrywania min.11N po starzeniu i min.13N przed
    starzeniem. 
8.Dot. części X poz.5 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o szerokości dla
    rozmiaru 7,5 - 97mm +/- 2mm oraz 8,5-110mm+/-2mm.
9.Dot. części X poz. 5   Prosimy o dopuszczenie w części X  poz. 5 rękawiczek sterylnych bezpudrowych  o grubości
   palca 0,22-0,23mm , dłoni 0,21-0,22mm, mankietu 0,17-0,18mm,długości min.290mm oraz  szerokości dla rozmiarów:
   rozmiaru 7,5 -  97mm +/- 2mm oraz 8,5-110mm+/-2mm, z obniżonym poziomem protein <30µg/g.
10. Dot. Części  X poz. 1-5 Prosimy o dopuszczenie rękawic o parametrach zgodnych z normą EN 455-2. Rękawice
      diagnostyczne: długość ≥240mm dla rozm. XS-XL; szerokość ≤80mm dla rozm. XS, 80±10mm dla rozm. S, 95±10mm
      dla  rozm. M, 110±10mm dla rozm. L, ≥110mm dla rozm. XL. Rękawice sterylne: długość ≥270mm dla rozm. 7.0, 7.5, 8.0
      oraz ≥280mm dla rozm. 8.5; szerokość 89±5mm dla rozm. 7.0, 95±5mm dla rozm. 7.5, 102±6mm dla rozm. 8.0 oraz
       108±6mm dla rozm. 8.5.
11. Dot.  Części X, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych podwójnie jako wyrób medyczny oraz środek
      ochrony indywidualnej kategorii I.
12. Dot.  Część X, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie oświadczenia potwierdzającego brak zawartości tiuramów w miejsce
      badań z jednostki niezależnej.
13. Dot.  Części X, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości: na palcu 0,11-0,12mm, na dłoni 0,07-0,08mm, na
      mankiecie 0,05-0,06mm.
14. Dot. Części X, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości
      opakowań. 
15. Dot. Części X, poz. 4 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości: na palcu 0,10-0,11mm, na dłoni 0,09mm, na mankiecie
      0,07mm.
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16. Dot. Część X, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości: na palcu 0,21mm, na dłoni 0,18mm, na mankiecie
      0,14mm.
17. Dot. Części  X, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości: na palcu 0,09-0,10mm, na dłoni 0,06mm, na
      mankiecie 0,05mm.
18. Dot. Części X, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozm. XL pakowanych a’90szt.
19. Dot. Części 10 -  Rękawice  poz. 1,2,3 Czy Zamawiający  dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, 
teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako 
wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 
substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm 0.07 ± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 rękaw mm 0.06 ± 0,01. 
Proszę o dopuszczenie badań  potwierdzone przez  producenta
Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane  :

Rozmiar Długość Szerokość Grubość na 
palcach

Grubość na 
dłoni

Grubość na 
mankiecie

S 240 84 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01
M 240 94 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01
L 240 105 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01

Czy Zamawiający dopuści  rękawiczki sterylne lateksowe  pudrowane  :
Rozmiar Długość

min.
Szerokość Grubość na 

palcach min.
Grubość na 
dłoni min.

Grubość na 
mankiecie min.

7,0 270 89 ± 5 0,17 0,12 0,10
7,5 270 95± 5 0,17 0,12 0,10
8,0 270 102 ± 6 0,17 0,12 0,10
8,5 280 108 ± 6 0,17 0,12 0,10

20. Dot. Części X, poz. 4 Zgodnie z normą 455-2 wymagana długość rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych to
      min. 240 mm. Prosimy  zatem o dopuszczenie rękawic lateksowych o długościach S – 248,  M – 246,  L – 247.
21. Dot. Części X, poz. 5 Zgodnie z normą 455-2 wymagana długość rękawic sterylnych lateksowych to minimum 260 mm.
      Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych o długościach 7 – 270,  7.5 – 270,  8 – 270, 8.5 -280.
22. Dot. Części VI poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje chusty trójkątnej włókninowej czy bawełnianej?
23. Dot. Części VI poz. 10 Czy Zamawiający dopuści  przylepce zastępujące nici chirurgiczne 6mmx38mma’50x6szt?
24.  Dot. Części VI poz. 11, 12 Czy Zamawiający dopuści przylepce o dł. 9,14m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
25. Dot. Części VI poz. 14 Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o dł. 1m z odpowiednim przeliczeniem
      zamawianych ilości?
26. Dot. Części VI poz. 17 Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 2,5cm lub 1,5cm?
27. Dot. Części VI poz. 18 Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 2,5cm lub 4cm?
28. Dot. Części  XVI poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne z zakładkami z włókniny polipropylenowej
      kolor zielony rozm. 80x220cm?
29. Dot. Części  XVI poz. 5 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli poszwa 140x210cm, poszewka na poduszkę
      80x90cm, prześcieradło 130x210cm?
30.  Dot. Części  XVI poz. 7  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 1 pozycji 25 i 34 i umieszczenie
       tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – producentowi
       wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy
       wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień
       Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo
       towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
31.  Dot. Części  XVI poz. 8 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce rozm.
       50mb, szer. 60 cm, perforacja co 36 cm niebieskie?
32. Dot. Części 1 poz. 78 Z uwagi na zalecenia jakie stawia  Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz
      Wytyczne Europejskie co do  procedur  postępowania  w masowych krwotokach pourazowych i okołooperacyjnych,
      proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować koloid który posiada osmolalność zbliżoną do osmolalności osocza ,
      odpowiedni układ buforujący oraz  w swoim składzie zawiera jony wapnia?.
33. Dot. Części 1 poz. 78 Czy  w części nr 1 pozycja nr 78,  Hydroksyetyloskrobia 6% 500ml, należy zaoferować  preparat o
      osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma  290 – 300 mOsm/l ?.
34. Dot. Części 1 poz. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparat równoważny  pod   względem
      zastosowania klinicznego Lignocainum  2%  20ml w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie,
      plastikowych ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.
35. Dot. Części 1 poz. 101Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w  pozycji 101 (Etomidat), preparat o
      osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza w granicach 290-400 mOsmol/l, który podczas iniekcji wywołuje u
      pacjentów udokumentowany w pracach klinicznych dużo mniejszy miejscowy efekt bólowy?.
36. Dot. Części 1 poz. 57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego pod   względem
      zastosowania klinicznego 1% Propofol Lipuro 10ml  konfekcjonowany w ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość w
      zamówieniu?.



37. Dot. Części 1 poz. 88 Z uwagi na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapi,  czy należy zaoferować  płyn
      wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany  zawierający jony Na, K, Mg, Cl oraz  Ca, a  układ  buforujący nie powinien
      zawierać mleczanów i cytrynianów?.  
38. Dot. Części  XVI poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm,
      poszwy 160x210cm i prześcieradła 150x210cm?
39. Dot. Części  X poz. 1,2,3, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej
      odporności na ścieranie i przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm; 
      L – 110+/-10mm, XL - 110mm +/-10mm, grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni 
      0,07mm +/- 0,01mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w opakowaniach po 200 sztuk  rozmiar S,M,L i  w opakowaniach
      po 180 sztuk rozmiar XL? 
40. Dot. Części  X poz. 1,2,3, Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych na
      przenikalność min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki
     niezależnej od producenta oraz informacją o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowaną fabrycznie na opakowaniu?
41. Dot. Części  X poz. 4, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm,
      szerokości S- 84mm +/- 3mm; M-.94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 
      0,12mm  +/-0,03mm; na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?
42. Dot. Części  X poz. 5,  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości minimum
      280mm, szerokości: 7,0- szer. 90mm; 7,5- szer. 96mm; 8,0- szer. 103mm; 8,5- szer. 109mm; o grubości pojedynczej
      ścianki na: palcu 0,23mm; na dłoni 0,20mm; na mankiecie 0,18mm?
43. Dot. Części  III poz. 2, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie
      zmrożonej?
44. Dot. Części  III poz. 2, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o
      długości 600mm?
45. Dot. Części  III poz. 3, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami
      wzmacniającymi oraz odstąpi od wymogu, aby cewnik nie zawierał ftalanów?
46. Dot. Części  III poz. 4,5,6,7,  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj.
      wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe? 
47. Dot. Części  III poz. 8,9, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik nie zawierał ftalanów?
48. Dot. Części  III poz. 21, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka Guedel’a nie zawierała ftalanów?
49. Dot. Części  III poz. 27, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml w opakowaniach
      x 50 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.
50. Dot. Części  III poz. 36,  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami
      bocznymi, bez wkładki redukcyjnej? Pozostałe parametry bez zmian.
51. Dot. Części  III poz. 54, Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach
      57x34mm?
52. Dot. Części  III poz. 55, Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach
      30x24mm?
53. Dot. Części  III poz. 62, Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F
      zamiast 3F? Prośbę swą motywujemy faktem, iż na rynku medycznym nie występuje zestaw do kaniulacji dużych naczyń
      dwuświatłowy w rozmiarze 3F.
54. Dot. Części  III poz. 71,  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z
      pneumatycznego mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia
      przewodu tlenowego, zamykana w plastikowym etui?
55. Dot. Części  III poz. 81, 82, Czy Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych
      w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji, czy też bez uchwytu? 
56. Dot. Części  III poz. 81, 82, Czy Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych
      w maski z miękkim pompowanym kołnierzem, zapewniającym, lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji
      wyposażone w zaworki pozwalające na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu czy też bez zaworków? 
57. Dot. Części  III poz. 82, Czy nie nastąpiła pomyłka, gdyż Zamawiający podał rozmiar maski dla dorosłych a oczekuje
      zestawu resuscytacyjnego dla dzieci?
58. Dot. Części  III poz. 85, Czy nie nastąpiła pomyłka i Zamawiający miał na myśli czujnik jednorazowy pulsoksymetrii, dla
      noworodków o masie ciała3kg do 20kg?
59. Dot. Część XVI Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszewka 65x65 + 10 cm zakładka; przykrycie
      dla pacjenta 150 x 240 cm;  prześcieradło z gumką 90 x 200 + 20 cm zakładka?.
60. Dot. Część XX Czy Zamawiający wymaga układu o niżej podanych parametrach technicznych? Układ oddechowy
      jednorazowego użytku do respiratorów Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę
      wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y
      obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie
      układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne
      wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy
      Fisher&Paykel,  Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki
       zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj.
       znajdować się w jednym opakowaniu.



61. Dot. Części  III poz. 69, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co
      pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość
      zamówienia?
62. Dot. Części  X poz. 1,2,3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po
      150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
63. Dot. Części  VIII poz. 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji
      powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie
      wyłącznie alkoholi tj. bez zawartości innych substancji czynnych, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae),
      MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota), Adeno, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem?
64. Dot. Części  VIII poz. 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i
      chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci
       żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV,
       HIV, Rota), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom
       natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, w
       opakowaniach a 1 litr?
65. Dot. Części  VIII poz. 5,6, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do
      dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych,
      zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o
      szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes
      simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i
      jego związków,przeznaczony do stosowania również u noworodków, działanie przedłużone do 3h, w opakowaniach a
      250ml z atomizerem oraz  1litr?
66. Dot. Części  VIII poz. 7, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia
      endoskopów (również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych,
      opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F,
       V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min,  z możliwością stosowania roztworu roboczego
      do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, w opakowaniach a 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
67. Dot. Części  VIII poz. 10, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów
      medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych
      związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV,
      HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, w opakowaniach 2 L z odpowiednim przeliczeniem
        ilości opakowań?
68. Dot. Części  VIII poz. 11, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji
      powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie
      wyłącznie alkoholi tj. bez zawartości innych substancji czynnych, spektrum działania: B-1min., Tbc (M.tuberculossis,
       M.terrae)-1min., MRSA-1min., F-1min., V (HIV-1min., HBV-1min., HCV-30sek., HSV-30sek., Noro-1min., Vaccinia-
       30sek., Rota-30sek., Papova SV40-15min., Polio-30min., w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem?
69. Dot. Części  VIII poz. 12, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej
      dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, mających zastosowanie na oddziałach dziecięcych, nie
       wymagające spłukiwania po umyciu, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova
       SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 20cm x 20cm x 200szt z odpowiednim
       przeliczeniem ilości opakowań?
70. Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami
      matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

71. Dot. §3 ust.3 umowy, W związku z tym, że dostawa towaru może być niemożliwa w terminie 72godzin od daty złożenia
      Zamówienia (święta, weekendy etc) prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy wynosi do 3 dni roboczych od daty
      złożenia Zamówienia.
72. Dot. SIWZ, Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie
      informacje jak nr serii i data ważności?
73. Dot. SIWZ, Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które
      nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie
         produktach ?
74. Dot. SIWZ, Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi
      środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub
      chłodzenia przewożonego asortymentu?
75. Dot. SIWZ, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na
      udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu
      pisemnej zgodny przez Zamawiającego. 
76. Dot. Części  III poz. 3,8,21, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe wyroby medyczne dopuszczone do
     obrotu na trenie RP i Unii Europejskiej, cechujące się zawartością ftalanów dozwoloną w U. E.?
77. Dot. Części  III poz. 4,5,6,7, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki foleya z balonem 5-10ml?
78. Dot. Części  III poz. 8,9, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik Nelatona o powierzchni zmrożonej?



79. Dot. Części  III poz. 30, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule o przepływie 23ml/min?
80. Dot. Części  III poz. 31, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule G22 x 25mm o przepływie 36ml/min?
81. Dot. Części  III poz. 32, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule G20 x 32mm o przepływie 65ml/min?
82. Dot. Części  III poz. 33, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  kaniule G18 x 45mm o przepływie 95ml/min?
83. Dot. Części  III poz. 34, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule o przepływie 142ml/min?
84. Dot. Części  III poz. 35, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule o przepływie 200ml/min?
85. Dot. Części  III poz. 13,14,15,16, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta? 
86. Dot. Części  III poz. 16, Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby  igły 1,2x40
      były krótko ścięte. 
87. Dot. Części  III poz. 13,14,15,16, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł posiadających na opakowaniu
      jednostkowym nadrukowany jaki typ ścięcia ostrza został w nich zastosowany?
88. Dot. Części  III poz. 54, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody pakowane w opakowania a’30szt. z
      jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań wraz z zaokrągleniem do pełnego opakowania?
89. Dot. Części  III poz. 57,58, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kraniki posiadające optyczny indykator?
90. Dot. Części  III poz. 69,71,72,73,74,77,78,90,91,92,93, Czy Zamawiający wyłączy wymienione pozycje i utworzy z
      nich osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
91. Dot. projektu umowy, Prosimy Zamawiającego o dopisanie do §2 ust. 3 następującej treści: „o ile zmniejszenie
      zamówienia nie będzie większe niż 20% wartości umowy.”
92. Dot. projektu umowy, Prosimy Zamawiającego o zamianę 72 godz. w §3 ust. 3, §4 ust. 1 oraz 3 na 5 dni roboczych.
93. Dot. projektu umowy, Prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kary umownej w §3 ust. 4.1) na „0,1%
      wartości opóźnionej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień”.
94. Dot. projektu umowy,  Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 2 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
      odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
      podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i
      doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki
      jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..
95. Dot. projektu umowy, Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 3 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać
      cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody
      Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz.
      654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
      Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie
       umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.
96. Dot. Części VI poz. 10 Czy Zamawiający dopuści  przylepce zastępujące nici chirurgiczne 6mmx38mm reszta parametrów
       zgodnie ze SIWZ?
97. Dot. części X poz. 1, Czy Zamawiający dopuści pakowanie a`200 szt. dla rozmiaru L i a`180 szt. dla rozmiaru XL wraz z
      odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
98. Dot. części X poz. 1, Prosimy o utworzenie poz. 1A dla rozmiaru XL i określenie ilości zamawianych ilości.
99. Dot. części X poz. 2,3, Czy Zamawiający dopuści pakowanie a`200 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
       ilości?
100. Dot. części X poz. 1-5, Ponieważ parametry takie jak szerokość czy długość ustalane są według norm europejskich 
        (EN 455-1,2,3,4), czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice spełniające te normy?
101. Dot. części X poz. 4, Prosimy o dopuszczenie dla wszystkich rozmiarów następujących grubości: palec 0,10mm, dłoń
         0,09mm, mankiet 0,06mm.
102. Dot. części X poz. 1-3, Prosimy o dopuszczenie dla wszystkich rozmiarów następujących grubości: Palec 0,10-0,11mm,
        dłoń 0,06-0,07mm, mankiet 0,06 mm.
103. Dot. części X poz. 5, Prosimy o dopuszczenie długość min. 280mm dla wszystkich rozmiarów. 
104. Dot. części X poz. 5, Prosimy o dopuszczenie grubości ścianek na mankiecie ok. 0,17mm.
105. Dot. części X poz. 10, Prosimy o możliwość przedłożenia  oświadczenia wytwórcy o niewykorzystywaniu tiuramów przy
        produkcji popartego wynikami badań.
106. Dot. części XI poz. 1, Prosimy o wyjaśnienie czy to maja być elektrody typu Statpadz czy zwykłe?
107. Dot. części XI poz. 3, Prosimy o wyjaśnienie czy to maja być elektrody typu Statpadz czy zwykłe?  
108. Dot. części XI poz. 8,  Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar 90x90x200?
109. Dot. części III poz. 2, Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i
        kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku
        jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie
         wykonywanie procedury?
110. Dot. części III poz. 2, Prosimy o dopuszczenie długości 600mm dla rozmiarów 12CH i 14CH, reszta zgodnie z SIWZ.
111. Dot. części III poz. 3, Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o przekroju gwiazdkowym, który powoduje,
        że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu.
112. Dot. części III poz. 21, Prosimy o potwierdzenie czy zapis barwny kod należy interpretować jako wymóg zaoferowania
         rurek ustno-gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia
          ich identyfikację w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych?
113.  Dot. części III poz. 28,   Czy proponowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami



         perfuzyjnymi t.j. posiadającymi kryzę zabezpieczającą przy ujściu luer-lock oraz specjalne, poprzeczne wcięcie na tłoku,
         co umożliwia ich bezpieczną stabilizację w ramieniu pompy?
114.  Dot. części III poz. 30, Czy Zamawiający wymaga kaniuli pediatrycznej w rozmiarze 24G x 19mm o przepływie
         13ml/min nieposiadającej portu bocznego oraz wyposażonej w odłączane skrzydełka, które gwarantują idealne
         trzymanie kaniuli pomimo jej bardzo małego rozmiaru? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie
         kaniuli w rozmiarze 24G x 19mm, o przepływie min 23ml/min.
115.  Dot. części III poz. 31, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 22G(0,9mm) x 25mm, przepływ
         min 36ml/min.
116. Dot. części III poz. 32, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G(1,1mm) x 32-33mm, przepływ
         min 61ml/min.
117. Dot. części III poz. 33, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G(1,3mm) x 45mm, przepływ
         min 96ml/min. 
118. Dot. części III poz. 34, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 17G(1,5mm) x 45mm, przepływ
        min 128ml/min. 
119. Dot. części III poz. 35, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G(1,5mm) x 45-50mm, przepływ
        min 196ml/min.
120. Dot. części III poz. 30-35, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań a`50 szt. wraz z odpowiednim
         przeliczeniem zamawianych ilości.
121. Dot. części III poz. 31-35, Czy Zamawiający wymaga kaniul posiadających min. 4 paski RTG, gwarantujących pełną
         identyfikację radiologiczną w przypadku uszkodzenia cewnika? 
122. Dot. części III poz. 31-35, Czy Zamawiający wymaga kaniul wyposażonych w zatyczkę z filtrem hydrofobowym,
        hamującą wypływ krwi, która skutecznie zapobiega wypływowi krwi, co jest niezwykle istotne ze względów
        epidemiologicznych? 
123. Dot. części III poz. 31-35, Czy Zamawiający wymaga kaniul wyposażonych w koreczek zabezpieczający luer-lock z
        trzpieniem wewnętrznym położonym ze względu na pełną aseptykę użytkowania poniżej krawędzi korka?
124. Dot. części III poz. 37,43-52, Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych posiadającychj czarny oring dookoła rurki
        widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu?
125. Dot. części III poz. 56, Prosimy o dopuszczeni folii ratunkowej w rozmiarze 160cm x 200cm.
126. Dot. części III poz. 92-93, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 92-93 do osobnego pakietu, co pozwoli na
         złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty. 
127. Dot. części III poz. 57-58, Czy Zamawiający wymaga kraników wykonanych z poliamidu, materiału znaczniej bardziej
        odpornego na agresywne leki i tym samym bezpieczniejszego dla pacjenta jak i personelu? 
128. Dot. części III poz. 61, Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma
         posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu?
129. Dot. części III poz. 62, Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy w rozmiarach 7F,
        6F, 5F?
130. Dot. części III poz. 81-82, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 81-82 do osobnego pakietu, co pozwoli na
        złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.
131. Dot. części III poz. 83-84, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 83-84 do osobnego pakietu, co pozwoli na
        złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.
132. Dot. części III poz. 91, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 91 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie
        bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.
 

Odpowiedzi:

ad 1. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe o długości  min. 240 mm.
ad 2. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubościach, tj. palec 0,11-0,12mm,
         dłoń 0,08-0,09mm o wysokich siłach zrywania min.7,9N przed starzeniem i min.7,6N po starzeniu.
ad 3. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe o grubościach: palec 0,14-0,15mm, dłoń 0,08-0,09mm o
         wysokich siłach zrywania min.9N przed starzeniem i po starzeniu.
ad 4. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne pudrowane o długości  min. 240 mm.
ad 5. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne pudrowane o nieznacznych  różnicach w grubościach, tj.
         palec 0,12-0,13mm, dłoń 0,10-0,11mm, z obniżonym poziomem protein <63µg/g. 
ad 6. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne pudrowane o długości  min. 280 mm.
ad 7. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne pudrowane o grubości mankietu 0,16-0,17mm, z obniżonym
         poziomem protein <50µg/g, o wysokich siłach zrywania min.11N po starzeniu i min.13N przed starzeniem. 
ad 8. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne pudrowane  o szerokości dla rozmiaru 7,5 - 97mm +/- 2mm
         oraz 8,5-110mm+/-2mm.
ad 9. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne bezpudrowe o grubości  palca 0,22-0,23mm , dłoni 0,21
         - 0,22mm, mankietu 0,17-0,18mm,długości min.290mm oraz  szerokości dla rozmiarów: rozmiaru 7,5 -  97mm +/- 2mm
         oraz 8,5-110mm+/-2mm, z obniżonym poziomem protein <30µg/g.
ad 10. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne: długość ≥240mm dla rozm. XS-XL; szerokość ≤80mm



          dla rozm. XS, 80±10mm dla rozm. S, 95±10mm dla  rozm. M, 110±10mm dla rozm. L, ≥110mm dla rozm. XL.
          Rękawice sterylne: długość ≥270mm dla rozm. 7.0, 7.5, 8.0  oraz ≥280mm dla rozm. 8.5; szerokość 89±5mm dla rozm.
          7.0, 95±5mm dla rozm. 7.5, 102±6mm dla rozm. 8.0 oraz  108±6mm dla rozm. 8.5.
ad 11. Zamawiający nie dopuszcza rękawice zarejestrowane podwójnie jako wyrób medyczny oraz środek  ochrony
           indywidualnej kategorii I. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na oświadczenie potwierdzające brak zawartości tiuramów w miejsce badań z
           jednostki niezależnej.
ad 13. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości: na palcu 0,11-0,12mm, na dłoni 0,07-0,08mm, na
           mankiecie 0,05-0,06mm.
ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie rękawic pakowanych a’200 szt.
ad 15. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości: na palcu 0,10-0,11mm, na dłoni 0,09mm, na mankiecie
            0,07mm.
ad 16. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości: na palcu 0,21mm, na dłoni 0,18mm, na mankiecie
            0,14mm.
ad 17.  Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości: na palcu 0,09-0,10mm, na dłoni 0,06mm, na mankiecie
            0,05mm.
ad 18. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w rozm. XL pakowane a’90szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
ad 19. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o zaproponowanych przez wykonawcę parametrach. Jednocześnie
           wymóg odnośnie oświadczeń pozostaje bez zmian.
ad 20. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o długościach S – 248,  M – 246,  L – 247.
ad 21. Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o długościach 7 – 270,  7.5 – 270,  8 – 270, 8.5 -280.
ad 22. Zamawiający wymaga  chusty  bawełnianej.
ad 23. Zamawiający dopuści do zaoferowania  przylepce zastępujące nici chirurgiczne 6mmx38mma’50x6szt.
ad.24. Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepce o dł. 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
ad 25. Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster z opatrunk. o dł. 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
ad 26. Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 2,5cm lub 1,5cm
ad 27. Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 2,5cm lub 4cm
ad 28. Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło higieniczne z zakładkami z włókniny polipropylenowej
           kolor zielony rozm. 80x220cm.
ad 29. Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet pościeli poszwa 140x210cm, poszewka na poduszkę  80x90cm,
           prześcieradło 130x210cm.
ad 30. Treść pytania nie dotyczy Części  XVI poz. 7. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ad 31. Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce rozm. 50mb, szer.
           60 cm, perforacja co 36 cm niebieskie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

ad 32. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
ad 33. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
ad 34. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat w 20ml bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na
           rozbicie,  plastikowych ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu.
ad 35. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga do zaoferowania preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza w
           granicach 290-400 mOsmol/l, który podczas iniekcji wywołuje u pacjentów udokumentowany w pracach klinicznych 
           dużo mniejszy miejscowy efekt bólowy.
ad 36. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga do zaoferowania preparat równoważny pod   względem zastosowania
           klinicznego 1% Propofol Lipuro 10ml  konfekcjonowany w ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość w
           zamówieniu.
ad 37. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga do zaoferowania płynu wieloelektrolitowego w pełni zbilansowanego
            zawierającego jony Na, K, Mg, Cl oraz  Ca, z układem  buforującym nie  zawierającym,  mleczanów i cytrynianów.  
ad 38. Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy 160x210cm i
           prześcieradła 150x210cm.
ad 39. Zamawiający nie dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej odporności na ścieranie i
            przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm;  L – 110+/-10mm, XL -
            110mm +/-10mm, grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni  0,07mm +/- 0,01mm; na
            mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w opak. po 200 sztuk  rozmiar S,M,L i  w opakowaniach po 180 szt rozmiar XL. 
ad 40. Zamawiający nie oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych na przenikalność min. 10 substancji
           chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz
            informacją o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowaną fabrycznie na opakowaniu.
ad 41. Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm, szerokości S- 84mm +/- 3mm;
            M-.94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu  0,12mm  +/-0,03mm; na dłoni
             0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm.
ad 42. Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości min. 280mm, szer.: 7,0- szer. 90mm;
            7,5- szer. 96mm; 8,0- szer. 103mm; 8,5- szer. 109mm; o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,23mm; na dłoni
            0,20mm; na mankiecie 0,18mm.
ad 43. Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej.



ad 44. Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o długości 600mm.
ad 45. Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami wzmacniającymi oraz
           odstąpi od wymogu  nie zawierania ftalanów.
ad 46. Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i
            zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe. 
ad 47. Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik nie zawierał ftalanów.
ad 48. Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka Guedel’a nie zawierała ftalanów.
ad 49.  Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml w opak. x 50 sztuk. 
ad 50. Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami bocznymi, pozostałe parametry bez
            zmian.
ad 51. Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57x34mm.
ad 52. Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach  30x24mm.
ad 53. Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F zamiast 3F.
ad 54. Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z pneumatycznego
           mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu
           tlenowego, zamykana w plastikowym etui.
ad 55. Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w dodatkowy uchwyt
           zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji.
ad 56. Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w maski z miękkim
           pompowanym kołnierzem, zapewniającym, lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji wyposażone w zaworki
           pozwalające na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu.
ad 57. Zamawiający oczekuje zestawu resuscytacyjnego dla dzieci.
ad 58. Zamawiający oczekuje czujnik jednorazowy pulsoksymetrii, dla  noworodków o masie ciała3kg do 20kg.
ad 59. Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszewka 65x65 + 10 cm zakładka; przykrycie dla pacjenta
           150 x 240 cm;  prześcieradło z gumką 90 x 200 + 20 cm zakładka.
ad 60. Zamawiający wymaga układu oddechowego z nawilżaczem o parametrach technicznych jak w pytaniu .
ad 61. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
ad 62. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. 
ad 63. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i
           trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie wyłącznie alkoholi tj.
            bez zawartości innych substancji czynnych, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae),
            MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota), Adeno, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem. 
            Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ad 64. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
            rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego
           etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV,  HIV, Rota), o
            wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym,
            nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, w opakowaniach a 1l.
            Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
ad 65. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed
            zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami,
            biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania
            B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w
           swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków,
            przeznaczony do stosowania również u noworodków, działanie przedłużone do 3h, w opakowaniach a  250ml z
           atomizerem oraz  1litr.  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
ad 66. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (również
          giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie
          czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F,  V (HBV,
           HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min,  z możliwością stosowania roztworu roboczego do 7
           dni również w warunkach obciążenia surowicą, w opakowaniach a 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
           Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
ad 67. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz
           wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków
          amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota,
          BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, w opakowaniach 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości
           opakowań. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
ad 68. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i
           trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie wyłącznie alkoholi tj.
           bez zawartości innych substancji czynnych, spektrum działania: B-1min., Tbc (M.tuberculossis,  M.terrae)-1min.,
           MRSA-1min., F-1min., V (HIV-1min., HBV-1min., HCV-30sek., HSV-30sek., Noro-1min., Vaccinia-
           30sek., Rota-30sek., Papova SV40-15min., Polio-30min., w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem. Zapisy SIWZ
           pozostają bez zmian. 



ad 69. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni
           wrażliwych na działanie alkoholi, mających zastosowanie na oddziałach dziecięcych, nie wymagające spłukiwania po
            umyciu, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min,
            prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 20cm x 20cm x 200szt z odpowiednim  przeliczeniem ilości
           opakowań.
ad 70. Należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
ad 71. Termin dostawy wynosi 72 godziny robocze od daty złożenia zamówienia.
ad 72.  Zamawiający wymaga aby na fakturze dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie  informacje
            jak nr serii i data ważności.
ad 73. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada
           obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie
           produktach .
ad 74.  Zamawiający wymaga, aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego, które wymagają przewożenia
            w określonych temperaturach odbywały się dostosowanymi do tego celu środkami transportu.  
ad 75. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na
           udokumentowaną zmianę cen u producenta. Zapisy umowy pozostają bez zmian.    
ad 76. Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na trenie RP i Unii
            Europejskiej, cechujące się zawartością ftalanów dozwoloną w U. E.
ad 77.  Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki foleya z balonem 5-10ml.
ad 78.  Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik Nelatona o powierzchni zmrożonej.
ad 79. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kaniul o przepływie 23ml/min.
ad 80.  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kaniul G22 x 25mm o przepływie 36ml/min.
ad 81. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kaniul G20 x 32mm o przepływie 65ml/min.
ad 82. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania  kaniul G18 x 45mm o przepływie 95ml/min.
ad 83. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kaniul o przepływie 142ml/min.
ad 84. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kaniul o przepływie 200ml/min.
ad 85. Zamawiający nie wymaga zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta.
ad 86. Zamawiający nie wymaga, aby igły 1,2x40 były krótko ścięte.
ad 87. Zamawiający nie wymaga zaoferowania igieł posiadających na opakowaniu jednostkowym nadrukowany jaki typ
          ścięcia ostrza został w nich zastosowany.
ad 88. Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody pakowane w opakowania a’30szt. z jednoczesnym przeliczeniem
           wymaganej ilości opakowań wraz z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
ad 89. Zamawiający dopuści do zaoferowania kraniki posiadające optyczny indykator.
ad 90. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu.  
ad 91. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
ad 92. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
ad 93. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
ad 94. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
ad 95. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
ad 96. Zamawiający dopuści  przylepce zastępujące nici chirurgiczne 6mmx38mm reszta parametrów zgodnie ze SIWZ.
ad 97. Zamawiający nie dopuści aby rękawice były pakowanie po a`200 szt. dla rozmiaru L i a`180 szt. dla rozmiaru XL.
ad 98. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu.  
ad 99.  Zamawiający nie dopuści pakowanie a`200 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych  ilości.
ad 100. Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice spełniające powyższe normy.
ad 101. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dla wszystkich rozmiarów rękawic następujących grubości: palec
             0,10mm, dłoń  0,09mm, mankiet 0,06mm.
ad 102. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dla wszystkich rozmiarów rękawic  następujących grubości: Palec
              0,10-0,11mm, dłoń 0,06-0,07mm, mankiet 0,06 mm.
ad 103. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dla wszystkich rozmiarów rękawic długość min. 280mm. 
ad 104. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie grubości ścianek na mankiecie ok. 0,17mm.
ad 105. Zamawiający wymaga niezbędnych oświadczeń i dokumentów jak w SIWZ.
ad 106. Zamawiający wymaga aby zaproponowane elektrody były typu Statpadz.
ad 107. Zamawiający wymaga aby zaproponowane elektrody były typu Statpadz.
ad 108. Zamawiający ma na myśli rozmiar 90x90x200.
ad 109. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga cewników o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
ad 110. Zamawiający dopuszcza  długości 600mm dla rozmiarów 12CH i 14CH.
ad 111. Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu o przekroju gwiazdkowym.
ad 112. Zamawiający nie wymaga, aby zapis barwny kodu należy interpretować jako wymóg zaoferowania rurek ustno
             -gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki.
ad 113. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 114. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 115. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 116. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.



ad 117. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 118. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 119. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 120. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany przedmiot zamówienia był pakowany w opakowania po a`50 szt. wraz z
             odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
ad 121. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kaniul o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu przy
             spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ
ad 122. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom SIWZ.
ad 123. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kaniul o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu. 
ad 124. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rurek o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu. 
ad 125. Zamawiający dopuszcza folię ratunkową o rozmiarze 160cm x 200cm.
ad 126. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu. 
ad 127. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kraników o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu. 
ad 128.  Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany worek do dobowej zbiórki moczu  posiadał białą tylną ściankę.
ad 129. Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy w rozmiarach 7F, 6F, 5F.
ad 130. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu. 
ad 131. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu. 
ad 132. Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu. 

ZATWIERDZIŁ
                   Dyrektor

Zdzisław Kulesza
   

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 
roku poz. 907 ze zm.)  żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu 
dzisiejszym pod nr faks:  (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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